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இண்டொம் ஆண்டு 
 

  

முதல் வொசகம் 

 

அயககயின் பபொமொகொல் சொவு உயகில் நுகைந்தது. 

  

சொயமொனின் ஞொன நூலிலிருந்து வொசகம்            1: 13-15; 2: 23-24 

                    

      சாவவக் கடவுள் உண்டாக்கவில்வல: 

வாழ்வவாரின் அழிவில் அவர் 

மகிழ்வதில்வல.
 
 இருக்கவவண்டும் என்பதற்காகவவ 

அவர் அவைத்வதயும் பவடத்தார். உலகின் உயிர்கள் 

யாவும் நலம் பயப்பவவ: அழிவவத் தரும் நஞ்சு 

எதுவும் அவற்றில் இல்வல: கீழுலகின் ஆட்சி 
மண்ணுலகில் இல்வல. நீதிக்கு இறப்பு என்பது 

இல்வல. 

     கடவுள் மைிதர்கவள அழியாவமக்ககன்று 

பவடத்தார்; தம் கசாந்த இயல்பின் 

சாயலில் அவர்கவள உருவாக்கிைார்.  ஆைால் 

அலவகயின் கபாறாவமயால் சாவு உலகில் 

தவழந்தது. அவதச் சார்ந்து நிற்வபார் இறப்புக்கு 

உள்ளாவர். 

javascript:void;


இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

இகமவொ உக்கு  நன்றி. 
 

 

 

 

  

 

பதிலுகப் பொடல்             திபொ:30:1,3. 4-5. 10. 11a,12b (பல்யவி:1a) 
 

பல்யவி:    ஆண்டவரே, உம்மை ஏத்திப் புகழ்ரவன்; 

ஏனெெில்,என்மெக் 

                 மகதூக்கிவிட்டீர். 

1 ஆண்டவவர, உம்வம ஏத்திப் புகழ்வவன்; ஏகைைில், நீர் 

என்வைக் 

 வகதூக்கி விட்டீர்; என்வைக் கண்டு என் பவகவர் மகிழ 

நீர் விடவில்வல. 

3  ஆண்டவவர, நீர் என்வைப் பாதாளத்திலிருந்து ஏறிவரச் 

கசய்தீர்;  

      சாவுக் குழியில் இறங்கிய எைது உயிவரக் காத்தீர்.     

......... பல்லவி 

 

4   இவறயன்பவர, ஆண்டவவரப் புகழ்ந்து பாடுங்கள்; 

தூயவராம்  

அவவர நிவைந்து நன்றி கூறுங்கள். 

 

5 அவரது சிைம் ஒரு கநாடிப் கபாழுதுதான் இருக்கும்; 

அவரது  



கருவைவயா வாழ்நாள் முழுதும் நீடிக்கும்; மாவலயில் 

அழுவக; காவலயிவலா ஆர்ப்பரிப்பு.                                    

............ பல்லவி 
                                                                                  

  10   ஆண்டவவர. எைக்குச் கசவிசாயும்; என்மீது இரங்கும்; 

ஆண்டவவர,  

         எைக்குத் துவையாய் இரும். 

  11a  நீர் என் புலம்பவலக் களிநடைமாக மாற்றிவிட்டீர்; 

  12b என் கடவுளாகிய ஆண்டவவர, உமக்கு என்கறன்றும் 

நன்றி  

         கசலுத்துவவன்.                                                     ............... 

பல்லவி 

இண்டொம் வொசகம் 

 

இப்பபொழுது உங்களிடம் மிகுதிொய் இருக்கிமது; அவர்களுகட 

குகமக நீக்குங்கள். 

 

திருத்தூதர் பவுல் னகொரிந்தியருக்கு எழுதிய 

இேண்டொம் திருமுகத்திலிருந்து  வொசகம்                      

8: 7,9,13-15                                                                         

சரகொதேர் சரகொதரிகரே,  

       நம்பிக்வக, நாவன்வம, அறிவு, வபரார்வம் ஆகிய 

அவைத்வதயும் மிகுதியாய்க் ககாண்டிருக்கிறரீ்கள். எங்கள் 

வமல் நீங்கள் ககாண்டுள்ள அன்பும் கபருகிக்ககாண்டு 



வருகிறது. அதுவபால் இந்த அறப்பைியிலும் நீங்கள் 

முழுவமயாய் ஈடுபட வவண்டும். 

     நம் ஆண்டவர் இவயசு கிறிஸ்துவின் அருள்கசயவல 

அறிந்திருக்கிறரீ்கவள! அவர் கசல்வராயிருந்தும் 

உங்களுக்காக ஏவழயாைார். அவருவடய ஏழ்வமயிைால் 

நீங்கள் கசல்வராகுமாறு இவ்வாறு கசய்தார். 

     மற்றவர்களின் சுவமவயத் தைிப்பதற்காக நீங்கள் துன்புற 

வவண்டும் என்று நாங்கள் கசால்லவில்வல. மாறாக, 

எல்லாரும் சமநிவலயில் இருக்க வவண்டும் என்வற 

கசால்கிவறாம்.
 
 இப்கபாழுது உங்களிடம் 

மிகுதியாயிருக்கிறது: அவர்களுவடய குவறவய நீக்குங்கள். 

அவ்வாவற அவர்களிடம் மிகுதியாக இருக்கும் வபாது உங்கள் 

குவறவய நீக்குவார்கள். இவ்வாறு உங்களிவடவய சமநிவல 

ஏற்படும்.
 
 மிகுதியாகச் வசகரித்தவருக்கு எதுவும் 

மிஞ்சவில்வல: குவறவாகச் வசகரித்தவருக்கும் எதுவும் 

குவறவுபடவில்வல என்று மவறதலில் எழுதியுள்ளது 

அன்வறா! 

 

இது ஆண்டவர் வைங்கும் அருள்வொக்கு. 

 

இகமவொ உக்கு  நன்றி 

 

நற்பசய்திக்கு முன் வொழ்த்பதொலி            2 திபொ 1: 10b           

 

அல்லேலூயா, அல்லேலூயா! நம் மீட்பராகிய கிறிஸ்து இலயசு சாவை 

அழித்து, அழியா ைாழ்வை நற்சசய்தியின் ைழியாக ஒளிரச் சசய்தார். 



அல்லேலூயா. 

 

 

நற்பசய்தி வொசகம் 

சிறுைி, உெக்குச் னசொல்லுகிரேன், எழுந்திடு.   

⃰ைொற்கு எழுதிய நற்னசய்தியிலிருந்து வொசகம்              

5:21-43 

அக்காலத்தில் 

         இவயசு படவகறி, கடவலக் கடந்து மீண்டும் மறு கவரவய 

அவடந்ததும் கபருந்திரளாை மக்கள் அவரிடம் வந்து கூடிைர். 

அவர் கடற்கவரயில் இருந்தார். கதாழுவகக் கூடத் 

தவலவர்களுள் ஒருவராை யாயிர் என்பவர் வந்து, அவவரக் 

கண்டு அவரது காலில் விழுந்து, " என் மகள் சாகுந்தறுவாயில் 

இருக்கிறாள். நீர் வந்து அவள்மீது உம் வககவள வவயும். 

அப்வபாது அவள் நலம் கபற்றுப் பிவழத்துக்ககாள்வாள்" 

என்று அவவர வருந்தி வவண்டிைார். இவயசுவும் அவருடன் 

கசன்றார். கபருந்திரளாை மக்கள் அவவர கநருக்கிக் 

ககாண்வட பின்கதாடர்ந்தைர்.
 

       
 அப்வபாது பன்ைிரு ஆண்டுகளாய் இரத்தப் வபாக்கிைால் 

வருந்திய கபண் ஒருவர் அங்கு இருந்தார். அவர் மருத்துவர் 

பலரிடம் தமக்கு உள்ளகதல்லாம் கசலவழித்தும் ஒரு 

பயனும் அவடயாமல் மிகவும் துன்பப்பட்டவர். அவர் 

நிவலவம வர வர மிகவும் வகடுற்றது. அவர் 

இவயசுவவப்பற்றிக் வகள்விப்பட்டு மக்கள் 

கூட்டத்துக்கிவடயில் அவருக்குப் பின்ைால் வந்து அவரது 

வமலுவடவயத் கதாட்டார்.
 ஏகைைில், " நான் அவருவடய 



ஆவடவயத் கதாட்டாவல நலம் கபறுவவன்"  என்று அப்கபண் 

எண்ைிக் ககாண்டார். கதாட்ட உடவை அவருவடய இரத்தப் 

வபாக்கு நின்று வபாயிற்று. அவரும் தம் வநாய் நீங்கி,  

       
 உடவை இவயசு தம்மிடமிருந்து வல்லவம 

கவளிவயறியவதத் தம்முள் உைர்ந்து மக்கள் கூட்டத்வதத் 

திரும்பிப் பார்த்து,  "என் வமலுவடவயத் கதாட்டவர் 

யார்?"  என்று வகட்டார்.
 
 அதற்கு அவருவடய சீடர்கள் 

அவரிடம், " இம்மக்கள் கூட்டம் உம்வமச் சூழ்ந்து 

கநருக்குவவதக் கண்டும்," என்வைத் கதாட்டவர் யார்? ' 

என்கிறவீர! ' என்றார்கள்.
 

      
 ஆைால் அவர் தம் வமலுவடவயத் கதாட்டவவரக் 

காணும்படி சுற்றிலும் திரும்பிப் பார்த்துக் 

ககாண்டிருந்தார். அப்வபாது அப்கபண் தமக்கு வநர்ந்தவத 

அறிந்தவராய், அஞ்சி நடுங்கிக்ககாண்டு, அவர்முன் வந்து 

விழுந்து, நிகழ்ந்தது அவைத்வதயும் அவரிடம் 

கசான்ைார்.
 
 இவயசு அவரிடம், "மகவள, உைது நம்பிக்வக 

உன்வைக் குைமாக்கிற்று. அவமதியுடன் வபா. நீ வநாய் நீங்கி 
நலமாயிரு" என்றார்.

 
 

      அவர் கதாடர்ந்து வபசிக்ககாண்டிருந்தவபாது, கதாழுவகக் 

கூடத் தவலவருவடய வடீ்டிலிருந்து ஆள்கள் வந்து, 

அவரிடம், " உம்முவடய மகள் இறந்துவிட்டாள். வபாதகவர 

ஏன் இன்னும் கதாந்தரவு கசய்கிறரீ்?" என்றார்கள்.
 
 அவர்கள் 

கசான்ைது இவயசுவின் காதில் விழுந்ததும், அவர் 

கதாழுவகக்கூடத் தவலவரிடம், "அஞ்சாதீர், நம்பிக்வகவய 

மட்டும் விடாதீர்"  என்று கூறிைார். அவர் வபதுரு, யாக்வகாபு, 

யாக்வகாபின் சவகாதரராை வயாவான் ஆகிவயாவரத் தவிர 

வவகறாருவவரயும் தம்முடன் வரவிடவில்வல.  



      அவர்கள் கதாழுவகக் கூடத் தவலவரின் வடீ்டிற்குச் 

கசன்றார்கள். அங்வக அமளிவயயும் மக்கள் அழுது 

ஓலமிட்டுப் புலம்புவவதயும் இவயசு கண்டார். அவர் உள்வள 

கசன்று, " ஏன் இந்த அமளி? ஏன் இந்த அழுவக? சிறுமி 
இறக்கவில்வல, உறங்குகிறாள்" என்றார்.

 
 அவர்கள் அவவரப் 

பார்த்து நவகத்தார்கள்.  

     ஆைால் அவர் அவைவவரயும் கவளிவயற்றியபின், 

சிறுமியின் தந்வதவயயும் தாவயயும் தம்முடன் 

இருந்தவர்கவளயும் கூட்டிக் ககாண்டு, அச்சிறுமி இருந்த 

இடத்திற்குச் கசன்றார். சிறுமியின் வகவயப் பிடித்து 

அவளிடம், "தலித்தா கூம்" என்றார். அதற்கு, "சிறுமி, உைக்குச் 

கசால்லுகிவறன், எழுந்திடு"  என்பது கபாருள்.
 
 உடவை 

அச்சிறுமி எழுந்து நடந்தாள். அவள் பன்ைிரண்டு வயது 

ஆைவள். மக்கள் கபரிதும் மவலத்துப்வபாய் கமய்மறந்து 

நின்றார்கள். "இவத யாருக்கும் கதரிவிக்கக் கூடாது"  என்று 

அவர் அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டவளயிட்டார்; 

அவளுக்கு உைவு ககாடுக்கவும் கசான்ைார். 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துமவ உக்கு புகழ் 

----------------------------------------------------------------------------------- 

அல்லது குறுகிய வொசகம் 

சிறுைி, உெக்குச் னசொல்லுகிரேன், எழுந்திடு.   

⃰ைொற்கு எழுதிய நற்னசய்தியிலிருந்து வொசகம்        5: 

21-24, 35b-43 



அக்காலத்தில்  

        இவயசு படவகறி, கடவலக் கடந்து மீண்டும் மறு 

கவரவய அவடந்ததும் கபருந்திரளாை மக்கள் 

அவரிடம் வந்து கூடிைர். அவர் கடற்கவரயில் 

இருந்தார்.
 
 கதாழுவகக் கூடத் தவலவர்களுள் 

ஒருவராை யாயிர் என்பவர் வந்து, அவவரக் கண்டு 

அவரது காலில் விழுந்து, ' என் மகள் 

சாகுந்தறுவாயில் இருக்கிறாள். நீர் வந்து அவள்மீது 

உம் வககவள வவயும். அப்வபாது அவள் நலம் 

கபற்றுப் பிவழத்துக்ககாள்வாள் ' என்று அவவர 

வருந்தி வவண்டிைார். இவயசுவும் அவருடன் 

கசன்றார். கபருந்திரளாை மக்கள் அவவர கநருக்கிக் 

ககாண்வட பின்கதாடர்ந்தைர். 

      கதாழுவகக் கூடத் தவலவருவடய வடீ்டிலிருந்து ஆள்கள் 

வந்து, அவரிடம், "உம்முவடய மகள் இறந்துவிட்டாள். 

வபாதகவர ஏன் இன்னும் கதாந்தரவு கசய்கிறரீ்?" 

என்றார்கள். அவர்கள் கசான்ைது இவயசுவின் காதில் 

விழுந்ததும், அவர் கதாழுவகக்கூடத் 

தவலவரிடம், "அஞ்சாதீர், நம்பிக்வகவய மட்டும் 

விடாதீர்" என்று கூறிைார். அவர் வபதுரு, யாக்வகாபு, 

யாக்வகாபின் சவகாதரராை வயாவான் ஆகிவயாவரத் தவிர 

வவகறாருவவரயும் தம்முடன் வரவிடவில்வல.
 

     
 அவர்கள் கதாழுவகக் கூடத் தவலவரின் வடீ்டிற்குச் 

கசன்றார்கள். அங்வக அமளிவயயும் மக்கள் அழுது 

ஓலமிட்டுப் புலம்புவவதயும் இவயசு கண்டார்.
 
 அவர் உள்வள 



கசன்று, " ஏன் இந்த அமளி? ஏன் இந்த அழுவக? சிறுமி 
இறக்கவில்வல, உறங்குகிறாள்" என்றார்.

 
 அவர்கள் அவவரப் 

பார்த்து நவகத்தார்கள்.  

     ஆைால் அவர் அவைவவரயும் கவளிவயற்றியபின், 

சிறுமியின் தந்வதவயயும் தாவயயும் தம்முடன் 

இருந்தவர்கவளயும் கூட்டிக் ககாண்டு, அச்சிறுமி இருந்த 

இடத்திற்குச் கசன்றார்.
 
 சிறுமியின் வகவயப் பிடித்து 

அவளிடம், "தலித்தா கூம்" என்றார். அதற்கு, "சிறுமி, உைக்குச் 

கசால்லுகிவறன், எழுந்திடு" என்பது கபாருள்.
 
 உடவை 

அச்சிறுமி எழுந்து நடந்தாள். அவள் பன்ைிரண்டு வயது 

ஆைவள். மக்கள் கபரிதும் மவலத்துப்வபாய் கமய்மறந்து 

நின்றார்கள். "இவத யாருக்கும் கதரிவிக்கக் கூடாது" என்று 

அவர் அவர்களுக்குக் கண்டிப்பாய்க் கட்டவளயிட்டார்; 

அவளுக்கு உைவு ககாடுக்கவும் கசான்ைார். 

 

இது கிறிஸ்து வைங்கும் நற்பசய்தி. 

 

கிறிஸ்துமவ உக்கு புகழ். 

 


